
Додаток 2 до депутаського звернення 
від 18 жовтня 2017 року №08/279/816-1135 

 
 

Обґрунтування необхідності врахування пропозицій для розгляду у 
другому читанні проекту рішення Київської міської ради 

«Про перейменування проспекту, бульварів, вулиць, провулків,  
уточнення назв та повернення історичної назви у місті Києві»  

від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР 
 

Відповідно до частини першої статті 36 Регламенту Київської міської 
ради пропозиції, зауваження, поправки до проекту рішення Київради подаються 
через секретаріат Київради профільній постійній комісії, до якої проект рішення 
було направлено на доопрацювання. Пропозиції, зауваження і поправки 
подаються в письмовій формі у вигляді порівняльної таблиці з обов'язковим 
обґрунтуванням необхідності їх врахування. 

Так в пропозиціях до проекту рішення Київської міської ради «Про 
перейменування проспекту, бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та 
повернення історичної назви у місті Києві» від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР 
мною, як депутатом Київської міської ради, пропонується виключити пункт 1 
Додатку 1 вищезазначеного проекту рішення, який передбачає перейменування 
бульвару Дружби Народів на бульвар Миколи Міхновського, що розташований 
від залізничного шляхопроводу до моста Патона Печерського району міста 
Києва. 

Слід зазначити, що необхідністю врахування даної пропозиції є захист 
прав та інтересів мешканців Печерського району та мешканців міста Києва, 
загалом. 

На сьогодні, більшість киян не підтримують думку суб’єкта подання 
проекту рішення Київської міської ради «Про перейменування проспекту, 
бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та повернення історичної назви у 
місті Києві» від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР в тій частині, що назва 
бульвару Дружби Народів несе в собі пропаганду комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, що передбачено в Законі 
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки». 

Так, слід зазначити, що термін «дружба» не має жодного відношення до 
пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів. Дружба будується на взаємовідносинах між людьми, 
заснованих на довірі, щирості, взаємних симпатіях, спільних інтересах і 
захопленнях тощо.  

Словосполучення «Дружба Народів», також слід трактувати, як 
взаємовідносини між людьми, які представляють різні народи, національності, 
культуру, традиції, в тому числі, що представленні і в державах-членах 
Європейського Союзу.  

Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 схвалено 
Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» яка визначає мету, вектори руху, 



дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, 
соціально-економічних, організаційних, політико-правових умов становлення та 
розвитку України. Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських 
стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу виключити пункт 1 Додатку 1 
проекту рішення Київської міської ради «Про перейменування проспекту, 
бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та повернення історичної 
назви у місті Києві» від 05.12.2016 № 08/231-4799/ПР. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавець: 
Слюсарев Іван Олександрович 
Тел.: 063-888-11-80 


